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Se incorporando ao Dia Nacional de Luta Contra a Reforma da Previdência, petroleiros diretos 
e terceirizados do Litoral Paulista cruzaram os braços no dia 22 de março. Com forte adesão e 
participação de diversos sindicatos, as paralisações aconteceram na RPBC/UTE Euzébio Rocha 
(Cubatão), Terminal Transpetro Alemoa (Santos) e UTGCA (Caraguatatuba).  Além de discutir o 
ataque que representa a reforma da previdência, o ato também pautou a defesa da Petrobrás, 
do pré-sal e a denúncia à reforma trabalhista. Os trabalhadores começam a entrar em campo 
e a necessidade de uma nova e mais forte greve geral está na pauta do movimento sindical.
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Sindicatos criam tabela
salarial para terceirizados
do Sistema Petrobrás

Já não basta se informar e se 
indignar nas redes sociais, 
precisamos agir coletivamente 
para organizar a necessária 
resistência contra a privatização 
da Petrobrás, as demissões e 
retirada de direitos. Construir um 
Congresso Estadual representativo, 
com a base presente, é o primeiro 
desafio. Saiba como participar!

Nos dias 6 e 7 de abril

 ´
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Editorial

Bolsonaro quer destruir sindicatos, 
mas tiro pode sair pela culatra

Na página 3, ao lado, explica-
mos como o Sindipetro-LP atuou 
para impedir os efeitos em nossa 
categoria da MP 873, editada por 
Bolsonaro para asfixiar as finanças 
do movimento sindical. Em resumo, 
ela impõe o pagamento das men-
salidades apenas via boleto, proi-
bindo o desconto direto no holerite. 

Importante salientar que não se 
trata da contribuição compulsória. 
Essa, que era cobrada uma vez por 
ano, caiu com a reforma trabalhis-
ta. É a taxa cobrada dos associa-
dos, portanto daqueles que espon-
tânea e voluntariamente decidiram 
contribuir com o seu sindicato. 

O ataque de Bolsonaro é grave. 
A intenção é destruir a capacidade 

de resistência dos trabalhadores 
ao pacote de maldades que vem 
aí, principalmente a reforma da 
previdência. Mas essa medida, por 
outro lado, dá a oportunidade do 
movimento sindical se reorganizar. 
Aqueles que já estão organizados, 
como o Sindipetro, seguirão firmes 
na defesa dos trabalhadores e na 
campanha por novos sindicaliza-
dos. E as direções que cometeram 
o erro de se afastar de suas cate-
gorias já estão tendo que arrega-
çar as mangas para recuperar o 
tempo perdido. Por sua vez, tam-
bém cabe aos trabalhadores se 
associar aos seus sindicatos para 
fazer valer seus interesses. O mo-
mento é de unidade!

DÚVIDA CRUEL
Todo mês é sempre a mesma 
coisa na Plataforma de Merlu-
za. Vira e mexe tem vazamento 
porque a situação das tubula-
ções, válvulas, bombas, PSVs 
e outros equipamentos não tá 
nada boa. Pra piorar, tem um 
gerente fanfarrão que ameaça 
a rapaziada dizendo que quem 
cometer desvio vai desembar-
car para falar com GG na base. 

Agora fiquei com uma dúvida... 
Quem é negligente? A gerência 
que não garante a manutenção 
da plataforma ou os trabalha-
dores que tão vendo essa situ-
ação toda e não podem fazer 
nada?

Petrolino mete
bronca!

ENVIE SUA DENÚNCIA!
Garantimos a preservação do 
seu nome. O importante é não 
deixar nenhum abuso impune. 
Acesse nosso site, ele tem um 
espaço exclusivo para denún-
cias da categoria.

Lava Jato e EUA, um caso de amor

Ilegalmente, Ministério Público tentou 
criar fundo privado com R$ 2,5 bilhões 
dos cofres da Petrobrás 

O Ministério Público Federal 
(MPF) no Paraná, recheado de se-
guidores do hoje super-ministro 
da Justiça, Sergio Moro, tentou 
criar um fundo privado com 2,5 
bilhões de reais da Petrobrás. 

A criação deste fundo foi ar-
ticulada a partir de uma conve-
niente interpretação do acordo 
firmado entre Petrobrás e autori-
dades americanas para encerrar 
as investigações de irregularida-
des da empresa nos EUA. Na oca-
sião, ficou acertado que 80% da 
multa estipulada seria deposita-
do no Brasil - exatamente os R$ 
2,567 bilhões que a República de 
Curitiba queria abocanhar para 
fins privados. No entanto, esse 
montante deveria ser transferido 

CHARGE DESTA EDIÇÃO

à União e não a este tal fundo.
O acordo firmado pelo MPF 

e Petrobrás que permitia esse 
desvio irregular foi corretamen-
te anulado pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Este é mais um 
episódio que escancara os obje-
tivos políticos por trás da opera-
ção Lava Jato. Em nome de uma 

falsa luta contra a corrupção, 
destruiu milhões de empregos 
e ainda tenta lesar o patrimônio 
da Petrobrás e do país. Por outro 
lado, revela também o caráter 
entreguista das últimas direções 
da companhia, sempre dispostas 
a firmar acordos lesivos à nossa 
empresa.

>>> De Parente a Castello Branco, acordos lesivos viraram uma marca
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Petroleiros se reúnem em Santos para Congresso Estadual da FNP.
Está preocupado com futuro da Petrobrás e do país? Participe!

Nos dias 6 e 7 de Abril

Já não basta se informar e se indignar nas redes sociais, precisamos agir coletivamente 
para organizar a necessária resistência contra a privatização da Petrobrás, a entrega do 
pré-sal, as demissões e retirada de direitos

O QUE SERÁ DISCUTIDO E ENCAMINHADO?
1. Propostas para a campanha reivindicatória de ACT 
2. Iniciativas  contra entrega do pré-sal e venda de ativos
3. Articulações necessárias para a mobilização da categoria
QUAIS OS TEMAS DAS PALESTRAS? 
1. “Importância do Refino, do Transporte e da Distribuição do 
Petróleo e Derivados para o Brasil e a Petrobrás”, com Herbert 
Campos, diretor de Comunicação da Aepet 
2. “Comunicação em massa: o poder das mídias sociais”, com 
Gisele Peres, cientista Social e jornalista, com especialização em 
mídias sociais

COMO PARTICIPAR? Basta comparecer nos dias do evento, na 
sede do Sindipetro-LP, na Av. Conselheiro Nébias, 248, em Santos.
A programação completa você pode conferir em nosso site! 

O CONGRESSO NACIONAL DA FNP, que receberá todas as deliberações 
do Congresso Estadual, já tem data definida: será entre os dias 2 e 5 
de maio, no Rio de Janeiro (RJ). 

De 2015 para cá o país so-
freu drásticas mudan-
ças: golpe parlamentar 

com a formação de um governo 
ilegítimo, aprovação da lei da 
Terceirização, Teto dos Gastos, 
Reforma Trabalhista, entrega do 
pré-sal e desmonte da Petrobrás, 
vitória eleitoral de um presidente 
que quer destruir os sindicatos 
e entregar o país para o capital 
privado. Voltamos a ser um país 
de desalentados e miseráveis e 
marcado por crimes ambientais. 
Tudo isso tem uma razão: a bus-
ca do lucro a qualquer custo e a 
submissão dos governos aos inte-
resses privados.

Foi diante desses desafios que 
em junho de 2015 a atual diretoria 
assumiu a gestão do Sindipetro-
-LP, se propondo a organizar a de-
fesa da Petrobrás, da categoria e 
de toda classe trabalhadora. Não 
é pouca coisa. 

Sempre dissemos que diretoria 

nenhuma é capaz de sozinha su-
perar esses desafios. Precisamos 
de apoio e envolvimento da base 
nas assembleias, fóruns, plená-
rias e paralisações. Precisamos 
também ampliar nossos horizon-
tes, compreendendo os proble-
mas da categoria como parte dos 
problemas de toda a classe. Por 
isso, fomos e somos entusiastas 
da Frente Sindical Classista e de 
todas as iniciativas unitárias.

Quando afirmamos que só a 
luta muda a vida não é mera força 
de expressão. Basta recordar que 
nossa maior vitória no último pe-
ríodo, a greve de 2015 que barrou 
diversos ataques em nosso ACT, 
não foi fruto de concessões e nem 
de vitória jurídica. Foi resultado 
da unidade, organização e dispo-
sição de luta da categoria.

Neste momento, de retomada 
agressiva do chamado neolibe-
ralismo, precisamos retomar este 
espírito. A cobiça internacional 

sobre nossas riquezas afeta espe-
cialmente a Petrobrás e os petro-
leiros. E diante disso, precisamos 
coletivamente discutir nossa situ-
ação e traçar um plano de ação. 

É por isso que chamamos toda 
a categoria para participar, nos 
dias 6 e 7 de abril, do Congresso 
Estadual da FNP, que será reali-
zado em Santos e terá a presen-
ça de petroleiros e petroleiras 
do Litoral Paulista e São José dos 
Campos. Vamos debater e de-
finir as lutas que devem ser de-
senvolvidas no próximo período, 
apontando qual será a prioridade 
da categoria. E quanto mais co-
letiva for nossa elaboração, mais 
chances temos de acertar. Sabe 
aquela conversa dentro do ôni-
bus, no grupo de whats app do 
trabalho e no intervalo pro café? 
Traga suas ideias, convide seus 
colegas de trabalho e nos ajude 
a construir um grande congresso. 
O momento exige engajamento! 

Contra MP 873, categoria aprova contribuição assistencial
Bem que o governo tentou, mas 

será difícil desarticular a categoria 
petroleira. A MP 873, que exige dos 
sindicatos a cobrança de mensali-
dade apenas via boleto, não pode 
ser imposta  ao Sindipetro-LP.

Além de conquistar liminar que 
obriga a empresa a manter os des-
contos até que o STF decida sobre 

o tema, os petroleiros do Litoral 
Paulista aprovaram uma alternati-
va caso a companhia reverta essa 
decisão na Justiça: a cobrança de 
contribuição assistencial condicio-
nada dos seus sócios.

Mesmo também sendo alvo da 
medida provisória editada por Bol-
sonaro, essa forma de contribuição 

está assegurada pelo acordo coleti-
vo. Portanto, pelo menos até agos-
to (quando se encerra a vigência do 
atual ACT) esse modelo de cobran-
ça pode ser utilizado.

Cabe ressaltar que a contribuição 
assistencial aprovada só será usa-
da na hipótese da liminar cair. Além 
disso, o percentual cobrado será o 

mesmo da mensalidade - 2,5% do 
salário base da ativa.

Por ora, a empresa está cumprin-
do a decisão judicial e já lançou 
contracheque avulso referente ao 
desconto do sindicato. 

Como o desconto dos sócios 
aposentados e pensionistas é feito 
junto à Petros, a MP 873 não afetou 

esse segmento da categoria.
No entanto, se futuramente o 

governo tentar atacar também as 
fundações de empresas privadas e 
de economia mista essa alternativa 
será utilizada. Neste caso, o des-
conto seguirá o mesmo percentual 
cobrado hoje para aposentados e 
pensionistas (1%).

Decisão aconteceu em assembleia no dia 28, na sede e subsede. Na ocasião, também foi discutida e aprovada a prestação de contas de 2018
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Petroleiros e metalúrgicos 
mobilizam operários da Transpetro 
em Santos e São Sebastião

Ação unificada

Na Alemoa, paralisação foi motivada pela extinção de postos de trabalho na operação 
e alimentação precária para terceirizados; no Tebar, protesto teve como pauta 
irregularidades na contratação de mão de obra terceirizada, redução salarial e extinção 
de benefícios

No dia 11, protesto atrasou em mais 
de duas horas entrada na Alemoa por:

No dia 15, paralisação atrasou em 
duas horas entrada no Tebar por:

Segurança operacional
Em dezembro de 2018, quadro operacional foi reduzido de 11 para 
10 trabalhadores, retirando um técnico de operação da sala de con-
trole. Medida estritamente econômica e unilateral, que pode ter 
graves consequências para a unidade, trabalhadores e população. 
Durante o protesto, foi alertado que o quadro mínimo exigido pela 
Cetesb vem sendo descumprido.

Alimentação precária
Para reduzir custos, empresas desativaram o restaurante industrial 
e passaram a fornecer refeição em marmitas. Medida contraria pa-
drão do Sistema Petrobrás, cuja orientação é de que em unidades 
operacionais de difícil acesso as empresas forneçam transporte e 
alimentação de qualidade.

1

2

Cumprimento da lei municipal
Trabalhadores da região denunciaram que empreiteiras iniciaram 
obras sem respeitar lei municipal que determina a contratação de 
70% de mão de obra local.

Redução salarial e exclusão de benefícios
Os novos contratos no Tebar, além de estabelecerem redução sala-
rial de até 60% em relação aos contratos anteriores, tiram dos tra-
balhadores terceirizados o pagamento de vale alimentação, trans-
porte e convênio médico estendido aos cônjuges e filhos.

Segurança operacional e alimentação
Assim como acontece na Alemoa, a diminuição de efetivo da unida-
de e desativação dos refeitórios também é uma realidade.

1

2

3

Na Alemoa, estamos fazendo 
esse alerta e mobilizando os 
trabalhadores porque não 
queremos nenhuma tragédia 
anunciada. O que aconteceu 
em Brumadinho e mesmo 
aqui ao lado, na Ultracargo, 
mais recentemente, e 35 
anos atrás na Vila Socó, em 
Cubatão, deveriam representar 
uma tomada de consciência. 
Infelizmente, parece que há 
uma insistência dos gestores 
em não aprender as lições 
que esses eventos trágicos 
fornecem. Em relação à retirada 
de direitos, a luta deve ser por 
garantir nos acordos coletivos 
dos terceirizados tudo o que 
foi perdido nos últimos dois, 
três anos. Esse embate será 
feito com mobilizações e se for 
necessário com paralisação 
geral dos trabalhadores, 
próprios e terceirizados da 
Petrobrás. No Tebar, logo 
após o atraso a gerência 
nos convocou para uma 
reunião. Isso demonstra que a 
mobilização dos trabalhadores 
é a melhor saída 
Fábio Mello, diretor de 
Comunicação do Sindipetro-LP

“
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Contra farra das gatas, sindicatos elaboram tabela salarial 
unificada para empresas que atuam no Sistema Petrobrás

Iniciativa histórica

Fruto de grande esforço coletivo, 
os sindicatos de Petroleiros, Meta-
lúrgicos, Construção Civil e Comis-
são de Desempregados elabora-
ram Tabela Salarial Unificada que 
servirá de referência às empresas 
que prestam serviços nas unidades 
da Petrobrás e Transpetro. Novos 
contratos de parada e manutenção 
deverão respeitar os valores esti-

pulados para salários e vale-ali-
mentação. Outros benefícios, ga-
rantias e particularidades de cada 
categoria não sofrem alteração. 

A formulação deste documen-
to, que já foi protocolado às ge-
rências do Sistema Petrobrás, é 
uma ação histórica. Há muitos 
anos não se via uma articulação 
unificada de diferentes entidades 

em prol de um mesmo objetivo: 
defender os interesses de toda a 
classe trabalhadora, independen-
temente da cor do crachá ou cate-
goria específica.

Pode-se dizer que esta é uma 
ação pioneira no que se refere 
ao enfrentamento direto contra 
os efeitos da reforma trabalhista 
sobre a força de trabalho terceiri-

zada. Desde sua implantação em 
2017, sob o pretexto de superação 
da crise e geração de empregos, 
ela vem aprofundando o desem-
prego, elevando a informalidade, 
rebaixando salários e retirando 
direitos. É um verdadeiro “bolsa 
empresário” à custa do sofrimento 
da classe trabalhadora. A verdade 
é que em vez de oferecer novas va-

gas com o dinheiro economizado, 
os patrões estão enfiando no bol-
so todo o lucro obtido com essa 
reforma.

No caso do Sistema Petrobrás, 
a partir do cumprimento desta ta-
bela salarial será possível retomar 
um ambiente de trabalho saudá-
vel, sem discriminação salarial e 
condições dignas de trabalho.

Jogando a responsabilidade sobre os ombros das entidades sindicais, há alguns anos empresas terceirizadas vêm reduzindo 
salários em até 50% e oferecendo pisos salariais distintos para as mesma funções. Tabela elaborada por petroleiros, 
metalúrgicos, construção civil e desempregados visa combater esta prática

Após mobilizações e luta jurídica, rescisões da Autvale são pagas
Após uma luta que durou cerca 

de seis meses, finalmente os traba-
lhadores da Autvale tiveram o pa-
gamento de suas rescisões regula-
rizado. A empresa de manutenção, 
que prestou serviço na Refinaria 
de Cubatão, encerrou seu contrato 
no ano passado deixando uma he-
rança maldita à força de trabalho: 

além da insegurança sobre o futu-
ro, um gigantesco calote. 

Desde então, a partir de mobi-
lizações na porta da refinaria e 
uma intensa luta jurídica, dirigen-
tes sindicais petroleiros e meta-
lúrgicos, com apoio da Comissão 
de Desempregados, uniram forças 
para exigir o devido pagamento 

de todos os direitos atrasados. 
Hoje, praticamente 100% das dívi-
das foram quitadas.

Para além da luta direta, foi ne-
cessário também uma desgastas-
te batalha jurídica. Após a análi-
se do contrato e da medição dos 
trabalhos efetuados, foi possível 
atuar para que a Justiça fizesse 

o bloqueio de alguns pagamen-
tos da Petrobrás que cairiam di-
retamente na conta da empresa. 
Como infelizmente não há boa fé 
por parte de alguns empresários, 
e nem boa vontade de alguns ges-
tores do Sistema Petrobrás, essa 
ação se mostrou fundamental.
Outra vitória foi a atuação firme 

dos sindicatos e trabalhadores 
para que a empresa responsável 
por assumir o contrato “tampão” 
aproveitasse a maior parte da 
força de trabalho da Autvale. Este 
compromisso foi arrancado du-
rante as mobilizações, demons-
trando a força da união entre tra-
balhadores e sindicatos.
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Frente Sindical Classista impulsiona criação do 
Fórum Popular em Defesa das Aposentadorias

Baixada Santista em luta

Para organizar na Baixada 
Santista a resistência ao 
principal ataque do gover-

no Bolsonaro neste primeiro se-
mestre, a Frente Sindical Classista 
vem impulsionando há cerca de 
um mês a criação do Fórum Po-
pular em Defesa das Aposentado-
rias. O objetivo é envolver todos 
os sindicatos, partidos políticos, 
movimentos sociais, estudantes e 
trabalhadores em um grande es-
paço para desenvolver ações que 
denunciem a famigerada reforma 
da previdência. 

Para além de atos, paralisações e 
outras formas de protesto, o obje-
tivo do Fórum é apostar na comu-
nicação como ferramenta priori-
tária junto à população. Sabemos 
que grande imprensa e governos 
vêm investindo pesado na falsa 
propaganda de que a previdência 
está quebrada e precisa ser refor-

mada. Panfletos, cartilhas, faixas, 
vídeos e textos curtos nas mídias 
sociais são alguns dos instrumen-
tos a serem usados. Além disso, a 
ideia é promover palestras em uni-
versidades, associações de bairro e 
igrejas.

No caso da categoria petroleira, 
aí envolvidos os trabalhadores di-
retos e terceirizados, vencer esta 
batalha tem ainda outra impor-
tância: se a unidade em defesa da 
aposentadoria for capaz de der-
rotar a reforma, entraremos com 
muito mais força na necessária luta 
em defesa da Petrobrás, do pré-sal 
brasileiro e de nossos empregos.

O próprio governo sabe disso. 
Em declaração recente à imprensa, 
o secretário especial de Desesta-
tização e Desinvestimento do go-
verno, Salim Mattar, afirmou que 
privatizações virão só depois da 
previdência. “Agora não é o mo-

A luta contra a reforma da previdência é uma 
responsabilidade de todos. No caso da força de trabalho 
do Sistema Petrobrás há uma importância adicional: 
se derrotamos esta reforma, entramos com muito mais 
força na batalha em defesa da Petrobrás, do pré-sal e de 
nossos empregos

mento de abrir foco em muitas coi-
sas. Depois da Previdência, a gente 
pode planejar melhor o que fazer 
de privatizações e desinvestimen-
tos”, disse.

É importante que todos os pe-
troleiros se engajem nas inicia-
tivas articuladas em defesa da 
previdência. Aliás, a criação deste 
fórum tem esse sentido: subs-

tituir iniciativas isoladas, que 
fragmentam nossa capacidade 
de conscientizar a população, por 
ações pensadas e aplicadas de 
maneira unitária.

É preciso se manifestar, con-
versar com os amigos, espalhar a 
verdade. Precisamos de sua ajuda 
para desmistificar a mentira de 
que a reforma acabará com privi-

légios e será para todos. De ime-
diato, sugerimos uma ação: curta 
a página do Fórum em Defesa das 
Aposentadorias no facebook e 
compartilhe as fotos, vídeos, ban-
ners e textos disponívis. Lá, você 
também encontra o calendário de 
palestras na região. 

Acesse a página: facebook.com/
defesadasaposentadorias

>>> Primeiras reuniões foram realizadas na Associação Cultural José Martí, em Santos

Querem arrancar Previdência Social da Constituição
Se for aprovada, a reforma vai 

permitir que mudanças sejam 
feitas fora da Constituição. É um 
duro golpe, pois novas alterações 
poderão ser aprovadas com muito 
mais rapidez e, pior, menos votos. 
Por ser um direito consagrado na 
Constituição, qualquer mudança 
precisa da aprovação de três quin-

tos do Congresso e do Senado. Ou 
seja, dos 513 deputados federais ao 
menos 308 precisam ser favoráveis; 
e dos 81 senadores, ao menos 41. 
Hoje, apenas 95 deputados apoiam 
a reforma na íntegra, segundo o 
jornal Valor Econômico. Não por 
acaso, são liberadas verbas bilio-
nárias para “deputados indecisos”. 

Com a Previdência fora da Cons-
tituição, bastará maioria simples 
(50% + 1) para alterar até mesmo 
idade mínima e tempo de contri-
buição. A manobra é a seguinte: se 
não der para aprovar o pacote de 
maldades completo agora, ok! Em 
2020, o caminho estará livre para 
ataques ainda mais duros.

Saiba como fica 
sua aposentadoria 
com a reforma

Calculadora do DIEESE, dispo-
nível no site da entidade, permite 
que você saiba quando irá se apo-
sentar se o projeto de reforma da 
previdência for aprovado. Acesse 
em: www.dieese.org.br/calculado-
raaposentadoria
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Petrobrás tenta 
entrar em ação do 
STF para acelerar 
venda de ativos

A diretoria da empresa está 
empenhada em entregar o má-
ximo possível de seus ativos 
às empresas estrangeiras. Com 
esse intuito, a Petrobrás pediu 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) para participar formal-
mente do processo que discute 
a possibilidade de empresas 
de economia mista venderem 
ações dela e de suas subsidi-
árias sem prévio aval do Con-
gresso. 

No ano passado a empresa 
teve negociações suspensas 
após liminar concedida pelo 
ministro Ricardo Lewandowski, 
determinando que a venda de 
ações de empresas públicas, 
sociedades de economia mista 
ou de suas subsidiárias ou con-
troladas só pode ser feita com 
autorização do Congresso Na-
cional, sempre que resultar em 
perda do controle acionário. A 
empresa pede que Lewando-
wski, que é relator desse caso 
no STF, admita sua participação 
como amicus curiae, tipo de 
atuação em que, mesmo sem 
ser parte do processo, pode 
passar a integrá-lo para apre-
sentar documentos e defender 
seus pontos de vista na causa.

Gestores tocam o terror para tornar companhia “o 
mais próximo possível de uma empresa privada”

Assédio e demissões a serviço da privatização

“Faça o que eu digo, não faça o que eu faço”
O caso Elek

Para executivos como Elek os processos são mais brandos. O ex-diretor de Conformidade foi afastado da 
função em 2018, após determinação da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República, por 
sua filha estar empregada em empresa de consultoria contratada, sem licitação, pela Petrobrás, incorren-
do em “conflito de interesses”. Tempos depois, foi inocentado. Justa causa? Nem pensar.

O que já estava crítico na 
gestão Temer, nas mãos 
de Bolsonaro ganha um 

novo patamar. A intenção de priva-
tizar a empresa está escancarada: 
“vamos transformar a Petrobrás 
no mais próximo possível em uma 
empresa privada”, disse recente-
mente Roberto Castello Branco, 
presidente da companhia. De assé-
dio à demissões, todas as cartas e 
ativos estão no balcão de negócios 
do governo.

Os trabalhadores estão em cli-
ma de medo, assediados por ge-
rentes e superiores, como no caso 
denunciado no Edisp, em que o 
gerente executivo Claudio Costa 
disse que muitos seriam demiti-
dos. Importante lembrar que não 
se trata de um ataque isolado.

Ninguém está a salvo. Não há 
nenhuma garantia, por exemplo, 
de que os petroleiros do Litoral 
Paulista estão seguros, ou de que 
novos cortes e ameaças não se-
rão feitas. O objetivo é privatizar 
a companhia aos pedaços e en-
tregá-la à iniciativa privada. E isso 
envolve o enxugamento de sua 
força de trabalho. As decisões uni-
laterais já estão sendo tomadas. 
Cerca de 200 trabalhadores foram 
retirados pelo Mobiliza de suas 
áreas e funções e enviadas a loca-
lidades distantes de sua atuação. 

CAÇA ÀS BRUXAS
Iniciado em 2015 pelo então dire-

tor de Governança e Conformidade, 
João Elek, a área responsável pelos 
processos de controles internos 

promoveram nos últimos dois anos 
uma verdadeira “caça às bruxas”. 
Em todo o país, mais de 80 traba-
lhadores foram demitidos por justa 
causa, alguns acusados de terem 
participado de esquemas de cor-
rupção em que os principais envol-
vidos são diretores do alto escalão.

Alguns demitidos sequer sabiam 
que estavam sendo investigados, 
sendo responsabilizados sozinhos 
por irregularidades em contratos 
antigos. O mínimo direito de defesa 
não foi garantido, o que transfor-
mou essas comissões de apuração 
em “tribunais de Inquisição”. Se-
gundo os demitidos, o próprio dire-
tor de Conformidade da Petrobrás 
afirmou ser necessário dar uma 
resposta ao mercado, que cobrava 
ações da empresa.

DEMISSÃO POR (IN)JUSTA CAUSA
A demissão por “justa causa” 

da médica Jussara Pires Vieira de 
Souza, da Transpetro no Rio de 
Janeiro, é um retrato dos novos 
tempos. O seu erro? Ter cumpri-
do o dever profissional de emitir 
uma CAT para um trabalhador que 
sofreu assédio moral. Numa rea-
ção em cadeia, primeiro recebeu 
uma advertência verbal e depois 
perdeu a coordenação de um pro-
grama de saúde ocupacional que 
conduzia. Afastada por doença, 
justamente devido ao assédio 
sofrido, a médica teve seu afasta-
mento reconhecido pelo INSS. Po-
rém, a empresa não emitiu CAT e 
treze dias após retornar ao traba-
lho a surpresa: Jussara havia sido 
demitida por justa causa.
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>>> Além de se integrar ao calendário de lutas das mulheres, Sindipetro Litoral Paulista promoveu atividades em sua sede e subsede para petroleiras aposentadas e pensionistas

Dia Internacional de Luta

Mulheres ocupam as ruas no 8 de março e 
prestam homenagem a Marielle Franco
Mulheres ocupam as ruas no 8 de março e 
prestam homenagem a Marielle Franco

Na preparação da greve geral de 
2017 elas foram linha de frente. Na 
resistência ao então candidato Jair 
Bolsonaro lideraram os gigantes-
cos atos #EleNão. Neste 8 de Março, 
Dia Internacional da Mulher, não 
seria diferente: mais uma vez, ocu-
param as ruas. 

Em Santos, o ato organizado por 
diversos coletivos e ativistas fe-
ministas reuniu na Estação da Ci-
dadania cerca de mil pessoas. Em 

passeata, que seguiu até a Praça 
da Independência, as mulheres 
gritaram palavras de ordem contra 
o machismo e suas mais variadas 
expressões. Dentre elas, a violên-
cia doméstica, o assédio sexual, 
e a discriminação no mercado de 
trabalho, que atinge sobretudo as 
mais pobres e negras. Além disso, 
também ocuparam as ruas contra a 
reforma da previdência, que afeta 
sensivelmente as trabalhadoras.

No dia 14, data em que se com-
pletou um ano do assassinato de 
Marielle Franco e Anderson, foi a 
vez de relembrar o seu legado e 
exigir justiça. Reunidas na Unifesp 
Baixada Santista, em Santos, cerca 
de 100 pessoas ecoaram a pergun-
ta: quem mandou matar Marielle? 

O Sindipetro Litoral Paulista, que 
se integrou ao 8 de março e tam-
bém à homenagem para Marielle, 
aproveitou para realizar ativida-

des às petroleiras aposentadas e 
pensionistas. No dia 15, na sede da 
entidade, em Santos, foi promovida 
palestra sobre a previdência, segui-
da de sessão de filme e confrater-
nização. Paralelamente ao café da 
tarde, foi oferecida limpeza de pele 
às associadas. Atividade semelhan-
te, com palestra e exibição de filme 
sobre o tema das mulheres, foi pro-
movida na subsede, em São Sebas-
tião, no dia 20.

O papel do sindicato é lutar por 
igualdade, justiça, liberdade. 
O feminismo também luta por 
isso, por um mundo onde não 
haja discriminação e opressão. 
E se queremos construir 
um feminismo classista, 
que entenda a opressão da 
mulher como mecanismo de 
exploração, precisamos de 
um movimento sindical onde 
o combate ao machismo seja 
uma prática cotidiana

Fabiola Calefi, diretora do 
Sindipetro-LP, responsável por 
conduzir as palestras sobre 
previdência e também foi parte 
da abertura da atividade em 
homenagem à Marielle

“


